
 

МУЛТИПЪЛ ПРО 
Листен тор за  житни култури, царевица и слънчоглед 

 

 

ТОР ЕО  

Течна смес от микроелементи: Мед (Cu), Манган (Mn), Цинк (Zn) 

 

Състав: 
Мед (Cu): 5.4% w/w 

Манган (Mn): 17% w/w 

Цинк (Zn): 3,5% w/w 

 

Да се използва само при установена необходимост от приложение на листен тор. Не превишавайте 

препоръчителната доза. 

 
 
 
 
 
 
ВНИМАНИЕ 
 
H410: Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект. 
 
P273: Да се избягва изпускане в околната среда. 
Р391: Съберете разлятото. 
Р501: Съдържанието/съдът да се изхвърли в одобрено от властите за целта място за изхвърляне 
на остатъци от продукти и техни опаковки. 
 
EUH208: Съдържа 1,2-бензисотиазолин-3-едно. Може да предизвика алергична реакция. 
 
Формулация: 
Мултипъл ПРО е листен тор с микроелементи за предотвратяване или коригиране на хранителни 
дефицити  при отглеждането на житни култури, царевица и слънчоглед. 
Представлява концентрирана суспензия на органични и неорганични соли на манган, мед и цинк 
за листно приложение, с основна роля в процеса на фотосинтеза, повишава устойчивостта на 
културата (манган, мед, цинк) и стимулира цъфтежа и образуването на цветен прашец (мед). 
 
Препоръчителни дози на приложение: 
-  житни култури, приложение през есента – 50 мл/дка 

-  житни култури, приложение през пролетта – 100 мл/дка 

-  царевица и слънчоглед – 100 мл/дка 

 
Време на приложение: 
Приложението при житни се препоръчва през есента по време фазата на братене (след 
образуването на 3-5 лист), за да се увеличи устойчивостта на посевите към ниски температури 
през зимата или през пролетта, след възобновяване на вегетационното развитие до 
изкласяване. 
 



 

За царевица и слънчоглед се препоръчва да се прилага след образуването на 4-6 лист, така че 
листната повърхност да е достатъчно развита, за да може да задържи и абсорбира работния 
разтвор и съответно микроелементите, или може да се прилага по-рано в случай на наличие на 
видими признаци на дефицит или в случай че вследствие на направен анализ на почвата или на 
растителните тъкани се потвърждава недостиг на хранителни вещества. Ако дефицитът е тежък, 
приложението може да се повтори след 10-14 дни. 
Препоръчва се да се изследва почвата и растителният материал, когато това е възможно, за да 
се определи правилно необходимостта от микро- и макроелементи и да се оптимизира 
състоянието на хранителните вещества в културите. 
Препоръчително е да се избягва прилагане при силно слънчево греене или температура над 25°C 
и висок воден дефицит (воден стрес). 
Ако е възможно, прилагайте вечер или рано сутрин за най-добри резултати. 
Брой препоръчани приложения: 1-3 според нуждите; 
Прилагайте максимум 300 мл/дка/култура през вегетационния период. 
Минимален препоръчителен обем вода: 20 л/дка 
Използвайте достатъчно вода, за да осигури равномерно покритие на листата. 
 
Приготвяне на работния разтвор: 
Преди употреба, разклатете добре опаковката с продукта! 
Оборудването за пръскане трябва да е чисто. 
Напълнете половината от резервоара на  пръскачката с вода, включете бъркалката и добавете 
необходимото количество Мултипъл Про, като продължите да бъркате и по време на третиране. 
Третирайте веднага след приготвянето на работния разтвор. Продължавайте да бъркате през 
цялото време на прилагане. 
Почистете добре пръскачката след употреба. 
 
Смесимост: 
Мултипъл Про е физически и химически съвместим с широк спектър от разрешени ПРЗ. 
 
Когато се смесва в резервоара с други продукти, трябва стриктно да се спазват препоръките за 
смесване на съответния партниращ продукт. Препоръчва се предварително да се извърши тест 
за смесимост на двата продукта, ако  не са били тествани преди, за да се избегнат възможни 
неблагоприятни ефекти (утаяване, пресичане и др.). 
 
Избягвайте смесването в резервоара с голям брой продукти (хербициди, фунгициди, 
инсектициди, листни торове, регулатори на растежа и др.), които могат да доведат до получаване 
на силно концентрирани разтвори с антагонистични или фитотоксични ефекти. Не смесвайте с 
продукти, на чийто етикет е посочено, че трябва да се прилагат самостоятелно или е забранено 
прилагането с този продукт. 
 
Свържете се с представител на ФМС Агро България за повече информация. 
 
Условия на съхранение: 
 
Дръжте опаковката плътно затворена. Да се съхранява на хладно, добре проветриво място. Да 
се съхранява при температура над 5°C. Да се пази от измръзване. Не съхранявайте на пряка 
слънчева светлина или в близост до източници на топлина. Да се съхранява на места 
недостъпни за деца. Да не се държи в близост до храни, напитки, храна за животни. 



 

 
Изхвърляне на празните опаковки: 
След употреба опаковките се изплакват три пъти с вода, за предпочитане под налягане. 
Получената вода се добавя към разтвора за пръскане. 
 
Не използвайте повторно празната опаковка. Празната опаковка става неизползваема и трябва 
да се предаде за рециклиране или възстановяване, или да се съхранява на специално място, 
предвидено за изгаряне на отпадъци. 
 
ФМС Агро България ЕООД участва в програма за събиране на опаковки от продукти за растителна 
защита. Услугата по събиране на празните опаковки от ПРЗ е безплатна и се прилага само за 
пластмасови опаковки от ПРЗ или торове. Основното изискване е да се прилага трикратно 
изплакване на празните опаковки, като се следват следните стъпки: 
1. Напълнете 1/3 от обема на празната пластмасова опаковка с чиста вода. 
2. Поставете обратно капачката и силно разклатете за 30 сек, за да изплакнете опаковката 
отвътре. 
3. Излейте водата от изплакването в резервоара на пръскачката, като задържите за 30 сек, за да 
се отцеди добре. 
4. Повторете поне още 2 пъти. 
Капачките се събират отделно от опаковките! 
Извозването на празните опаковки от ПРЗ и торове се извършва от фирма „Скалар Еко“ ЕООД, 
тел. 082 840 279, 0876 208 860, 0877 511 471 
 
На вниманието на потребителите: 
Мултипъл Про трябва да се използва само в съответствие с препоръките, посочени на този 
етикет. 
ФМС гарантира високото качество на продукта само ако се прилага съгласно указанията на този 
етикет. ФМС не може да провери съхранението или употребата на продукта и не може да носи 
отговорност за лоши добиви, загуби или други вреди, причинени от неправилно съхранение или 
неправилна употреба на продукта. Всяко отклонение от посочените технически условия може да 
доведе до пълно или частично намаляване на ефективността. 
Потребителят поема всички рискове в случай на неспазване на дадените препоръки.  
 
Внимание! 

Рисковете за потребителите и околната среда могат да бъдат избегнати само ако се спазват 
препоръките от този етикет. 
Винаги четете етикета преди употреба! 
 
Срок на годност: 3 години от датата на производство. 
Партиден №: Означен на опаковката 
ДАТА НА ПРОИЗВОДСТВО: Означен на опаковката 
 
Производител:  
FMC Agro Ltd., Rectors Lane, Pentre, Flintshire, CH5 2DH, Великобритания. 
Тел.: + 44 (0) 1244 537370 - E-mail: fmc.agro.uk@fmc.com 
www.fmc-agro.co.uk 
 
Лице, което пуска продукта на пазара: 

http://www.fmc-agro.co.uk/


 

ФМС Агро България ЕООД 
София 1528, бул. „Искърско шосе“ № 7 
ТЦ „Европа“, сграда 7, етаж 4, офис 8 
тел. (02) 818 56 56, факс (02) 854 88 44 
www.fmcagro.bg  
 
Съдържание: 10 Л (17 КГ) 
 
 

http://www.fmcagro.bg/

